
1. træning Daverød Dam

Indledende 
bemærkninger

Træningen består af en øvelse med træner og to selvtræningsøvelser. Vi 
starter med at gennemgå selvtræningsøvelserne med en enkelt hund.

Fælles info om 
træningen

Dobbeltmarkinger op til 50 m. Herunder linjemarkering.
Ligeudsending op til 60 m.
Dirigering og stoplydighed.
Retningsbestemt søg og nærsøg.
Søg sammen med anden hund. 60 x 60 m.
Tramp.

Dagens træning I dag arbejder hundene enkeltvis. 
Øvelse med træner på vand.
De to selvtræningsøvelser er ligeudsending og dirigering. 
Vigtigt at selvtræningsøvelserne ikke gøres sværere, end I er sikre på succes. 
Hvis der er problemer, skal I ikke prøve igen, men straks gøre øvelsen lettere: 
Mindsk afstanden mellem hund og dummy eller mellem dig selv og hunden.

Vandapportering Dummyen kastes fra pynten med den lille pil, således at der er en lige linje fra 
den store sten på land til dummyen.
Første apportering med fører tæt på vandkanten, og dummy 1 falder på klart 
vand. Hunden sendes ikke direkte, men fører vender rundt og går 5 m bagud 
før hunden sendes.
Hvis det går godt laves endnu en apportering, men hvor fører står tættere på 
den store sten længere inde på land. Hunden sendes direkte på dummy 2.
Hvis det er stille vejr kastes dummy 3 samme sted, mens hunden ser på. Den 
bliver liggende.
Der vendes rundt og dummy 4 kastes af hjælper på modsatte bred. Når 
dummy 4 er hentet, sendes hunden i en ligeudsending mod den dummy 3. 
Herved træner vi, at hunden løber lige fra land ud i vandet, uden at følge stien 
til højre.

Selvtræningsøvelse 1

A———————D
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
B———————C

Ligeudsending i firkant som beskrevet af Birgitta Stafflund. 
Hav fokus på samarbejdet med hunden før afsending. Ved hunden, hvad den 
skal?
Træn stopfløjt ved at bruge det, hver gang hunden sættes. 
Husk søgefløjt, når hunden er et par meter fra dummyen.

Firkant på mindst 50 x 50 m sættes op over lavningen øst for Hornbækvejen.
Øvelsen gradueres efter hundens niveau.
Niveau 1: Dummyerne lægges en ad gangen, hvorefter der sendes tilbage. 
Hunden ser dummyen bliver lagt. B til A, C til B, D til C og A til D.
Niveau 2: Alle fire dummyer lægges, hunden følger med rundt og ser dem 
blive lagt. Der sendes fra A til D og fra A til B. Herefter går hund og fører til B, 
og der sendes fra B til C og fra B til A.

Øvelsen varieres ved at gå modsat rundt, eller ved at starte i en anden 
position.

http://www.lostlake.dk/traening/Birgitta_Staflund2014.pdf


Selvtræningsøvelse 2

A———————B
|                           
|                           
|                           
|                           
C
|
|
|
D

Højredirigering og bagudsending.
Hav fokus på, at hunden sidder helt i ro, indtil den har fået klart signal på 
retningen. Den skal ikke løbe på tilfældige småbevægelser.
Brug stopfløjt, hver gang hunden sættes og husk søgefløjt, når hunden er et 
par meter fra dummyen.

Der er ca 40 m mellem A og B, og 100 m mellem A og D.
Højre dirigering trin 1:
Start ved A og gå med hunden ud og læg dummyen ved B. 
Gå tilbage til A og sæt hunden af. Fører går mod C. Kun nogle få meter, hvis 
øvelsen er ny for hunden. Gå ikke længere end til C.
Send hunden til højre mod B.
Højre dirigering trin 2:
Lad hunden sidde mens dummyen lægges. Øg afstanden mellem dig selv og 
hunden, hvis første forsøg var uden problemer.

Bagud dirigering trin 1:
Start ved A og læg dummyen, mens hunden ser på. 
Gå med hunden mod C. Kun 10 meter, hvis øvelsen er ny for hunden. Gå ikke 
længere end til C. Sæt hunden af med snuden mod D. Fortsæt selv mod D. 
Gå kun 10m fra hunden, hvis øvelsen er ny for hunden. Vend rundt med 
retning mod hunden og send den bagud.
Bagud dirigering trin 2:
Sæt hunden samme sted som før med snuden mod A, og lad den se på mens 
dummyen lægges ved A. Returner til hunden og vend den med snuden mod 
D. Gå selv mod D til samme afstand som før, men ikke længere end du er 
sikker på den lystrer dig, når du nu vender rundt og kalder hunden hjem imod 
dig. Stop den før den er nået helt hjem, og send den bagud.

Hvis der er problemer, så mindsk afstanden mellem dig og hunden. Ved du at 
hunden kan finde på at smutte bagud efter dummyen, når den bliver kaldt 
hjem, så hav en hjælper klar til at samle dummyen op. Irettesæt ikke hunden, 
men prøv igen med mindre afstand.
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2. træning Daverød Dam

Dagens træning I dag arbejder hundene sammen på en linjemarkeringsøvelse på den anden 
side af Hornbækvejen, hvor dirigering og bagudsending foregik ved 1. 
træning. 
De to selvtræningsøvelser er ligeudsending i firkant og ligeudsending over 
vand.

Linjemarkerering

                             C

             B

         |
A      g                  D2
         r
        ø          —grøft— 
         f                         K
         t
         |                  D1

I denne øvelse arbejder tre hunde samtidig i terrænet.
Der er en grøft mellem D1 og D2. Og der er en grøft mellem A og D1 og D2. 
Afstanden fra C til D1 er ca 70m. Mindskes, hvis det er nødvendigt.

H1 går til A, og D1 og D2 kastes, og apporteres som dobbeltmarkering. Om 
nødvendigt bygges op med to enkelt.

H1 går til B og H2 går til A. 
H1 apporterer D1 og D2 fra B.
Herefter kastes D1 og D2 igen og apporteres af H2 fra A.

H1 går til C, H2 går til B og H3 kommer ind.
H1 apporterer D1 og D2 fra C. D1 og D2 er nu på linje.
D1 og D2 igen og apporteres af H2 fra B.
D1 og D2 igen og apporteres af H3 fra A.

H3 går ud og øvelsen fortsættes til alle hunde har været igennem.

Selvtræningsøvelse 1

A———————D
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
B———————C

Ligeudsending a la Birgitta Stafflund 2.
Samme sted som første træning.
Hunde på niveau 1 sidste gang fortsætter på niveau 2.
Niveau 2: Alle fire dummyer lægges, hunden følger med rundt og ser dem 
blive lagt. Der sendes fra A til D og fra A til B. Herefter går til B og sendes fra 
B til C og fra B til A.
Hunde på niveau 2 sidste gang gentager øvelsen, men starter ved B i stedet. 
Eller forsætter til niveau 3, hvor dummyerne lægges uden hunden ser det. Det 
er en fordel med en hjælper, der går turen med rundt og dropper dummyerne.

Selvtræningsøvelse 2 Dirigering over vand.
Der er flere gode steder at sende over.
Start med at lægge en dummy på land og sørg for at hunden ser den blive 
lagt. Hav en hjælper er i nærheden, hvis der bliver brug for at løfte den.
Gå over på den modsatte bred med hunden, og send den over.
Samme øvelse gentages to andre steder.



3. træning Boltehus

Dagens træning I dag arbejder hundene sammen i et “tramp”. De to selvtræningsøvelser er 
ligeudsending over terrænskift og områdesøg.

Tramp og fri ved fod

D1                            D2
                 K
          H1        H2
                

                40m

                60m

                70m

I denne øvelse arbejder to hunde H1 og H2 samtidig i terrænet.
H1 og H2 går med 5-6m afstand væk fra kaster.

Når de er kommet 40 m væk gives lyd, og de vender rundt.
D1 kastes til H1, D2 kastes til H2
D2 kastes til H1, D1 kastes til H2

De går videre, når de er 60 m væk gives lyd, og de vender rundt.
D2 kastes til H2, D1 kastes til H1
De bytter plads, og henter nu samme dummy på tværs af terrænet
D2 kastes til H2, D1 kastes til H1

De går videre, når de er 70 m væk gives lyd, og de vender rundt.
D1 og D2 kastes til H1
D2 og D1 kastes til H2
Førstkastede bliver således den placering, som hunden har været på flest 
gange.

Selvtræningsøvelse 1

                A

—— træstamme ——

               B

  ——— grøft ———

               C

Ligeudsending ned over stamme og grøft. 
Bygges op i to trin så den bliver på 80m mellem A og C.
Start ved A og læg dummyen så hunden ser det. Gå til B og send ligeud til A.
Lad en hjælper lægge en dummy ved A mens hunden ser på. Vend rundt og 
gå til C. Imens samler hjælperen dummyen op.
Send fra C mod A, men stop hunden ved B. Når hunden sidder, lægger 
hjælper dummyen ved A og hunden sendes bagud.
Lad hunden ser en dummy blive lagt ved C, og gå i lige linje til A.
Send uden stop til C.

Selvtræningsøvelse 2 Områdesøg med to tennisbolde.
Trin 1: Hunden sidder i området.
Fører går i området, og sætter fært med den ene bold, som kastes op i luften 
og moses ned i bladene. Undervejs lægges den anden bold, halvt nede i 
bladene. Der fortsættes med at sætte fært, og til slut puttes bolden i lommen.
Fører stiller sig i kanten af området og sætter hunden i gang med at søge.
Trin 2: Hunden sidder 5 m fra området.
Fører går i området, og sætter fært med den ene bold, som kastes op i luften 
og moses ned i bladene. Undervejs lægges den anden bold, halvt nede i 
bladene. Der fortsættes med at sætte fært, og til slut puttes bolden i lommen.
Fører går til hunden og sender den ind i området og sætter hunden i gang 
med at søge.
Trin 3: Som trin 2, men hunden sidder på den modsatte side af området.
Fører går i området, og sætter fært med den ene bold, som kastes op i luften 
og moses ned i bladene. Bolden lægges ikke.
Fører går til hunden og sender den ind i området og sætter hunden i gang 
med at søge. Efter et stykkes tid stoppes hunden på et stopfløjt. Den skal 
sidde i et godt stykke tid, før den sættes igang med at søge igen. Bolden 
kastes ind i området så snart det er muligt at kaste uden hunden ser det.
Trin 4: Som trin 2, men hunden sidder 10 fra området og uden stop.



4. træning Daverød Dam

Dagens træning I dag arbejder hundene sammen i frit søg.

Frit søg

                              

Helt synligt frit søg i terræn nord for Birgitta firkanten. Dummyer kan ses af 
deltagerne. Det er kun tilladt at kalde på hunden ved navn og at sige dygtig 
med venlig stemme. Undgå at hæve stemmen, af hensyn til den anden hund.

Der er 12 dummyer i terrænet, heraf fire “kaniner” på forkanten af grøften. På 
den anden side af grøften er to rækker med fire dummyer. Både kaniner og 
dummyer i midterste række ligger i eller foran en grenbunke, så hunden 
naturligt vil løbe udenom, hvis den kommer udefra mod fører.
Hver hund henter fire dummyer. De første to dummyer til hver hund hentes 
enkeltvis. Herefter sendes så snart hunden i terrænet er på vej hjem med en 
dummy i munden. Den som først har fire dummyer holder sin hund hjemme.

Selvtræningsøvelse 1
E
|
A——————B
|                           
|                           
|                                                      
C
|
|
|
D

Højre, venstre, bagud og stop. Samme sted som selvtræningsøvelsen med 
side og baguddirigering ved 1. træning.

Sæt hunden ved A og gå til B læg dummy.
Gå til A og send til B.

Læg igen en dummy ved B, og læg en dummy ved A.
Gå til C og send til A efter sidstlagte dummy.
Send igen fra C til A, hvor hunden stoppes. Send til højre efter dummyen ved 
B.

Lad hunden sidde ved C og gå til E og læg en dummy. På tilbagevejen 
vendes hunden mod D og kun fører går til D, hvorfra der sendes bagud, hvor 
hunden skal gå gennem gammel fært ved A.

Selvtræningsøvelse 2 Markering/dirigering over vand. En gentagelse øvelsen ved 2. træning med 
variationer. Send evt den modsatte vej over. Eller gentag for at styrke 
selvtilliden.



5. træning Boltehus

Dagens træning Opbygning til linjemarkering ligesom ved 2. træning. 
Venstre dirigering og områdesøg, som selvtræning.

Linjemarkerering

                           C

            B

A                         D2

                                 K

                           D1

I denne øvelse arbejder tre hunde samtidig i terrænet.

Afstanden fra C til D1 er ca 60m. 
Der er en lavning mellem D1 og D2 med ret højt græs. D1 falder på ubevokset 
jord, mens D2 falder i blade. Der er desuden et væltet træ mellem A og D1.

Alle starter samme sted som blev brugt ved selvtræningsøvelse 1 under 3. 
træning. Alle hunde ser træner eller en fører gå i lige linje fra A til C, hvor der 
lægges en dummy. Returnerer i lige linje.

Ved alle apporteringer er D1 førstkastede.
H1 går til A, og D1 kastes og apporteres. D2 kastes og apporteres.

H1 går til B og H2 går til A. 
D1 og D2 kastes og apporteres af H1 fra B som dobbeltmarkering.
Herefter kastes D1 og apporteres, D2 kastes og apporteres af H2 fra A.

H1 går til C, H2 går til B og H3 kommer ind til A.
H1 apporterer D1 og D2 fra C. D1 og D2 er nu på linje.
D1 og D2 kastes og apporteres af H2 fra B som dobbeltmarkering.
D1 kastes og apporteres, D2 kastes og apporteres af H3 fra A. 

Til slut hentes dirigeringen, og fører lægger dummyen ned igen så den er klar 
til næste hund.

Selvtræningsøvelse 1

A———————B
|                           |
|                           I
E            M           |
|                           |
|                           |
D———————C

Venstre dirigering ligeudsending og stop.
Nu i nyt terræn og i ny variant. Lav en lettere version, hvis din hund ikke er klar.
Gå med hunden ud og læg alle fire dummyer. Slut ved D og gå kun halvvejs 
mod A til E. Sæt hunden med snuden mod midten M. Gå selv mod M, og send 
til venstre mod D.
Sæt hunden ved D med snuden mod E, gå selv til E og send den til venstre 
mod C.
Stil dig ved D, og send hunden ligeud til fra D til C. Stop den ved C og send 
den til venstre mod B.
Vend rundt og send ligeud fra D til A.

Selvtræningsøvelse 2 Områdesøg. Nyt område i laving med højt græs, fortsæt med at øge afstanden. 
Og sæt stop på en enkelt gang.



6. træning Daverød Dam

Dagens træning Opgaverne i åbenklasse fra B-prøven 30.9 2015

Vandmarkering Samme som 1. træning. Derfor laves vandmarkeringen fra Joe’s 
begynderklasse i den modsatte ende af søen. Hund og fører står på diget. 
Kaster er skjult i bevoksningen langs søen og kaster dummyen ud på blankt 
vand.

Fri ved fod og 
dobbeltmarkering

På stien som løber parallelt med granskoven øst for søen gås fri ved fod ca 
30 m op mod bøgekrattet.
Herfra kommer en dobbeltmarkering, hvor begge dummyer falder skjult i 
bøgekrattet.

Dirigering Der er to ligeudsendinger med udgangspunkt lidt inde i granskoven.
Den første til højre er lige frem til spidsen af et væltet træ.
Den anden er op til kanten af bøgekrattet. 
Fører, som har været oppe lægger ud til den næste.

Søg Med to hunde foregår i det meget udfordrende terræn med væltede træer. 
Søget er orienteret mod vest væk fra området hvor 1. dirigering lå.
Der er ligesom sidst en række med fire kaniner forrest, en midter række og en 
række bagerst. Højrebegrænsning er stien, venstrebegrænsning grøften.
Placer markeringsbånd, så de to førere, som har været oppe kan lægge ud til 
næste hold.

Selvtræning 1
E  ||
|  ||
A——||————B
|  ||                         
|  ||                         
|  ||                                                    
C  ||
|  ||
|  ||
|  ||
D  ||

Dirigering med stop oppe ved stendiget mod Danstrup Hegn.
Ca 80 m mellem D og A.
Vis hunden at der bliver lagt en dummy på den anden side af stendiget ved B.
Sæt hunden ved A og nogle meter mod C og send hunden til siden over 
stendiget. Tag imod dummyen ved A.
Læg en dummy mere på den anden side af stendiget ved B og læg en dummy 
ved A.
Tag hunden med ned langs stendiget til C og send den ligeud langs diget for 
at hente sidstlagte dummy ved A. 
Send hunden frem langs stendiget og stop den ved A.
Send den til højre over stendiget efter dummyen ved B.
Gå ud og læg en dummy ved E og send lige frem fra D til E.

Selvtræning 2 Læg en dummy på tangen ved den store grillplads et stykke oppe på land.
Lav en land til land dirigering fra den lille grillplads over mod tangen ved den 
store grillplads.


